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Een toekomstvast en �exibel 
opschaalbaar sensornetwerk op 
de Noordzee. 

Digitale ontsluiting van de 
Noordzee voor moderne 
oplossingen, zoals edge 
computing, slimme camera's, 
drones en smart shipping

Het eerste �eldlab ter wereld om 
kennis en ervaring met maritieme 
mobiele connectiviteit op te 
doen.

In Nederland zijn nu negen 5G Field labs 
ingericht. Dit kan het eerste maritieme 
multi connectivity Field lab ter wereld 
worden!

Een grid op zee met 
glasvezelverbinding 
naar land, onderling 
verbonden in een 
mesh-netwerk.

Connectivity Fieldlab 
North Sea

Verkennen welke toepassing het 
meest oplevert qua veiligheid en 
toegevoegde waarde voor BV 
Nederland (en Rijkswaterstaat).

Grensverleggend gebruik stimuleren en 
ontwikkelen & testen met kennisinstituten 
en opleidingsinstituten zoals:

Het combineren van AI-EDGE voor een 
e�ciëntere communicatie en een betere 
situational awareness op zee.

Aanvraag van 5G-spectrum 
door het ministerie

T e s t g e b i e d  F i e l d l a b

Innovatieve samenwerking stimuleren tussen 
partijen, zoals Mobiele Netwerk operatoren /MNO’s, 

reders, natuurorganisaties, vissers enz.
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Slim combineren van technieken 
op een kostene�ciënte wijze om 
te leren en innoveren.

In deze proe�uin worden draadloze technieken 
beproefd op zee! De trigger voor een Fieldlab is de 
behoe�e aan digitale connectiviteit, mede door 
intensiever gebruik van de Noordzee.

Wat is het doel van het FieldLab?

Het Connectivity Fieldlab North Sea
De aanjager voor digitale connectiviteit

Wat levert het op?

zender

Het O�shore Expertise Centrum van 
Rijkswaterstaat te Stellendam is een 
van de mogelijke platfoms voor het 
Connectivity Fieldlab North Sea.

Samenwerking tussen verschillende partijen.

Wat is er nodig?

EDGE

Vliegende start met’ 
Missiekritische connectiviteit 
op zee met 5G en hybride 
technologie oplossingen 
(multi-connectiviteit).


